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er yap› kullan›c›s›yla birlikte

yaflamaya bafllar… Do¤ay› ve

çevreyi sevdi¤i iddias›nda

bulunanlar›n kendi egolar›na ve

heyecanlar›na yenilerek duyars›z ve

ihtiyaçtan fazla mekânlar talep etmeleri

ne kadar büyük çeliflkidir… Asl›nda her

yap› kullan›c›s›yla birlikte yaflamaya

bafllar onunla anlam kazan›r ve o

yokken do¤an›n içinde kaybolabilir…

Do¤ayla iç içe bir arazi üzerinde

konumlanan hafta sonu evi projesi,

kullan›ld›¤› zamanlarda do¤aya ve

çevreye kollar›n› açarak kucaklaflan;

ihtiyaç duyulmad›¤›nda (kullan›lmad›¤›)

zamanlarda ise bir tafl blok halini alarak

do¤an›n içinde kaybolmay›, do¤an›n bir

eleman› olmay› hedefleyen bir yap›

olarak tasarland›.

Yap› üç ayr› dikdörtgenler

prizmas›n›n birbirlerinin hacimlerini

kullanarak, iç içe geçmesiyle ve

ayr›lmas›yla olufluyor. Kullan›ld›¤›nda

kullan›m alan› 83 m2 (273m3) olan yap›,

kapand›¤›nda tek katl› hiçbir aç›kl›¤›

olmayan kendinden korunakl› 40 m2’lik

bir tafl blok halini al›yor.

Yap›n›n hareket esnas›nda

etkilenmeyen hacimlerinde tafl›nmaz

elemanlar ve ›slak hacimler çözülürken,

kapand›¤›nda tek bofl hacmi olan

35m3’lük yatma bölümü de tafl›nabilir

mobilyalar›n konuldu¤u alan olarak

düflünüldü.

Kullan›c›s›yla birlikte varl›¤›n›

hissettiren bu yap› endüstriyel olarak

düflünüldü¤ünde ve tamam›yla hafif

çelik olarak tasarland›¤›nda tafl›nabilir

portatif yaflam birimleri olarak

kullan›labilir. Ayr›ca acil durumlarda

bar›nma ihtiyac›n› gidererek tafl›nabilir

küçük köyler de yarat›labilir. 

Kapal› durumundan (4x10=40m2)

yaklafl›k 2 kat oran›nda büyüyebilen

yap›,  ayn› mant›kla kapal› durumun

ölçüleri art›r›larak büyüme oran› 2,5

kata kadar art›r›labilir. Bununla beraber

oda say›s› art›r›larak, ayn› mant›k ve

çekirdek korunarak farkl› mekânsal

düzenlemelere de gidilebilinir… t
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DO⁄AYI VE ÇEVREY‹ SEVD‹⁄‹ ‹DD‹ASINDA BULUNANLARIN KEND‹
EGOLARINA VE HEYECANLARINA YEN‹LEREK DUYARSIZ VE
‹HT‹YAÇTAN FAZLA MEKÂNLAR TALEP ETMELER‹ NE KADAR BÜYÜK
ÇEL‹fiK‹D‹R
Noyan Umur Vural

Hafta Sonu
Evi: 40>82

M‹MAR‹ TASARIM Noyan Umur Vural
YER ‹zmir
PROJE T‹P‹ Hafta sonu evi
‹NfiAAT ALANI 40m2

TOPLAM TABAN ALANI 40 ~ 83m2

YAPI SAH‹B‹/KULLANICI Baflak Etik
‹Ç MEKAN TASARIMI Burcu Durmaz
STRÜKTÜR MÜHEND‹S‹ Salih Erdil Vural
‹NfiAAT MÜHEND‹S‹ Selim Gölle
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“HER YAPI KULLANICISIYLA B‹RL‹KTE
YAfiAMAYA BAfiLAR VE O YOKKEN DO⁄ANIN
‹Ç‹NDE KAYBOLAB‹L‹R”


